
Proc. 3945106.OTFLSB 

Acordam em Conferência no Tribunal da Relação de Lisboa 

A COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS interpõe recurso da 

decisão da Exma. Juiza do 2O Jiiízo, 2O Secção, do Tribunal de Pequena 

Instancia Criminal de Lisboa (sentença que consta de fls. 733/750), a qual 

concedeu provimento à impugnação apresentada pela arguidalrecorrente 

PARAREDE-5GPS, S.A., e, consequentemente absolveu a mesma da coima 

Única no valor de €100,000 (cem mil euros) pela prática das 4 contra- 

ordenações p. e p., respectivamente, pelos artigos 248.O, n.O 1 do Cód. VM, e 

6m0, nm0 2, do Regulamento da CMVM n.0 412004, em conjugação com os 

artigos 394.0, no 1 alínea h) e 400.0, alínea a) e 3880, no 1, al. a) e no 2al. a) 

do Código de Valores Mobiliários, duas por violação, a títiilo doloso, do dever 

de divulgação imediata de facto relevante e as outras pela violação, também 

a título doloso, do dever de segredo sobre facto relevante. 

Das motivações extrai as seguintes conclusões: 

«Quanto à decisão de aquisição da Whatevernet: 

a) o Tribunal a auo interpretou e aplicou o artiao 248.O no sentido de que, 

nos processos neaociais, apenas o Último acto (os acordos finais) têm de 

ser diviilgados imediatamente; 

b) a CMVM entende que a norma deveria ter sido interpretada e aplicada no 

sentido que todos os factos relevantes têm de ser imediatamente 

divulgados. mesmo quando ocorrem na pendência de um processo 

negocial. 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

'.a 

Com efeito, o artigo 248.0 do CdVM 

a) não consagra, em nenhum segmento, como pressuposto típico a 

definitividade do facto no sentido de que apenas o ijltimo acto tem de ser 

divulgado; 

b) tem natureza atomística: obriga à divulgação de cada um dos factos que 

preencha os demais requisitos; 

c) só a divulgação imediata de cada facto relevante (full disclosure) garante 

o cumprimento das finalidades da norma (simetria da informação 

divi.ilgada aos investidores (em condições de igualdade), regularidade do 

mercado e prevenção do crime de abuso de informação privilegiada); 

d) assim tem entendido a jurisprudência (o Tribunal de Pequena Instância 

Criminal de Lisboa, em processo de contra-ordenação; e o Juizo Criminal 

da Comarca de Lisboa e o Tribunal da Relação de Lisboa em processo 

crime) 

O pressuposto que tinha levado o Tribunal a quo a decidir-se pela não violação 

do artigo 6.012 do Reglilamento da CMVM n.0 412004 relativamente à quebra 

de segredo relativo à decisão de aquisição da Whatevernet, em consequência, 

<<cai pela base» uma vez que a decisão de aquisição da Whatevernet constituiu 

facto relevante que devia ter sido imediatamente divulgado ao mercado 

(através do SDI da CMVM). 
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iii a 

Adicionalmente: 

a) o Tribunal a auo interpretou e aplicou o artioo 6.012 do Resulamento da 

CMVM n.0 412004 no sentido de que é necessário que seja quebrado o 

searedo em toda a sua extensão (incluindo o nome da empresa); 

b) a CMVM entende que a norma deveria ter sido inter?r;tada e aplicada no 

sentido que não é necessário Que seia quebrado o sesredo relativamente 

a todo o conteúdo do facto relevante (basta a revelação da existência do 

facto relevante). 

Com efeito o artigo 6.O/2 do Regulamento da CMVM n.0 412004: 

a) prevê claramente o dever dos emitentes guardarem segredo sobre (i) o 

conteúdo mas também sobre (ii) a própria existência de factos relevantes; 

b) conhecer o nome da empresa a adquirir é apenas importante para 

determinar a «medida da vantagem» de quem a detinha; 

c) a mera existência de negociações (em estado avançado) para a aquisição 

de uma empresa de dimensão relativa relevante constitui, em qualquer 

caso, facto relevante; 

d) a conduta da ParaRede provocou assimetria informativa -justamente o que 
-- -- - -- -- - A -. - - . -- 

a norma pretende evitar. 

In  casu o referente da informação prestada pela ParaRede era a decisão de 

E aquisição da Whatevernet pelo que foi quebrado o segredo sobre este facto 
i0 
m 
3 

relevante. 

Rua do Arsenal, Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax: 1 SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



Caso assim não se entendesse (o que não se concede) - em coerência - I 

I 

sempre tinha o Tribunal de condenar a ParaRede por prestação de informação 

incompleta (por omissão do nome da empresa) - em violação do artigo 7 . O  do 
I 

CdVM. 

vli a 

Quanto à divi.ilgação de dividendos: 

a) 

prestacão pública de declaracões (proferidas por Administradores de um 

emitente cotado) não pressupõem a ocorrência de um facto; 

b) a CMVM entende que a norma deveria ter sido interpretada e aplicada no 

sentido aue a prestacão de declaracões públicas (sobre a distribui-o de 

g. 

Com efeito, os enunciados proferidos pelo Presidente do Conselho de 

Administração e pelo Administrador Financeiro da ParaRede: 

a) não podem ser interpretados sem atender ao contexto em que foram 

proferidos (há que atender ao seu sentido interactivo - que é dado pela 

pragmática); 

b) os enunciados sobre a possível distribuição de dividendos, no caso 

concreto, pressupõem: 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

(i) do ponto de vista lógico-cronológico, que previamente (ou, no limite, 

naquele momento) teriha sido valorada e admitida a intenção da 

ParaRede vir a distribuir dividendos em 2006 - caso se entenda o 

enunciado como constatativo; 

(ii) per se a realizacão de um facto - caso se entenda o enunciado como 

períormativo. 

Em qualquer dos casos, portanto, a ocorrência de um facto. 

c) foram lidos pelos (i) investidores e (ii) pelos jornais como uma decisão de 

distribi.iição de dividendos em 2006 (ainda que sujeitas à concretização de 

previsões). 

Ainda que assim não se entendesse, ineqi.iivocamente as declarações proferidas 

afastam a possibilidade (abstracta) do Conselho de Administração da ParaRede 

ter uma política de não distribuição de dividendos - uma vez que na teoria das 

probabilidades a possibilidade afasta o acontecimento impossível. 

Não está, assim, em causa aualauer facto futuro (a distribuição de dividendos 

em 2006) mas, sim, um facto já ocorrido (pretérito): a valoração da intenção de 

distribuir dividendos (em 2006) que foi verbalizada pela ParaRede a 

Caso assim não se entendesse (o que não se concede) - em coerência - 
sempre tinha o Tribunal de condenar a ParaRede por prestação de informação 

E não clara (por lançar (assimetricamente) para o mercado mensagem ambígua 
r0 
6 ou não explícita) - em violação do artigo 7 . O  do CdVM. 
u J 

m 
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TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

O pressuposto que tinha levado o Tribunal a quo a decidir-se pela não violação 

do artigo 6.012 do Reglilamento da CMVM n.0 412004 pela quebra de segredo 

relativa à decisão de distribuição de dividendos em 2006, em consequência, 

«cai pela base» lima vez que aquele facto relevante ocorreu, efectivamente, e 

devia ter sido imediatamente divulgado ao mercado (através do SDI da CMVM). 

xli a 

Sendo as normas interpretadas e a~licadas com o sentido por que a CMVM 

puana, conclui-se, atenta a factualidade provada, pela responsabilidade da 

ParaRede por duas contra-ordenacões muito araves, por violação do disposto 

nos artigos 248.0 do CdVM e 6.011 do Regulamento da CMVM n.0 412004, e por 

duas contra-ordenacões menos oraves, por violação do disposto no artigo 6.O/2 

do Regulamento da CMVM n.0 412004. 

O artigo 402.O/1 do CdVM prevê a punibilidade dos ilícitos de mera ordenação 
1 social a titi.110 tanto doloso como negligente. Mas, atenta a factualidade provada 

na sentença recorrida deve extrair-se que a conduta da ParaRede foi dolosa. 

Não há lugar à aplicação de lex posterior. Em todo o caso, a ParaRede também 

violou o regime da informação privilegiada nos termos em que é configurado 

pelos artigos 248.0 e 248.0-A do CdVM. 

I 

* 
T 
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TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso e alterada, 

em conformidade, a decisão recorrida, e em consequência condenada a 

ParaRede - SGPS, S.A.: 

a) pela prática dolosa de duas contra-ordenacão p. e p. pelo 

artiao 394.oIllh do CdVM (na redacção em vigor à data 

da prática dos factos), 

b) pela prática dolosa de duas contra-ordenacão p. e p. pelo 

artigo 400.ola e 388.0121a do CdVM (na redacção em 

vigor à data da prática dos factos)» 

Em resposta o M. P. conclui: 

« l  - A decisão recorrida padece de vício na interpretação e aplicação do art.0 

248O do Código de valores Mobiliários, ao considerar que a decisão de compra 

de uma sociedade não resulta da proposta de compra e do acordo de venda 

ocorridos em Agosto de 2004 entre a PARAREDE e a Whatever e que sendo i.im 

facto relevante ocorrido na esfera interna da primeira enquanto sociedade 

cotada na bolsa a obriga a divulgar de imediato essa decisão, nos termos do 

referido dispositivo. 

2 - O mesmo vício é extensivo ao disposto no art.0 6.0, n.0 2 do Reglilamento 

da CMVM n .o 412004 ao considerar o tribunal a quo que nenhum dever de 

sigilo impende sobre a PARAREDE a 15 de Dezembro de 2004, ao divulgar nos 

meios de comunicação social que vai fazer uma ou duas aquisições de 

sociedades até ao final do ano, ou seja em 15 dias, sem informar o mercado 

através dos meios institucionais. 

s 3 - 0s mesmos vícios ocorrem na decisão recorrida relativamente às normas 

e supra referidas, ao considerar que a declaração pública nos jornais, citando o 
m 
u 

ô 
Nu 

Presidente do Conselho de Administração da PERAREDE, sobre a distribuição de 
n 
Z 

I 
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dividendos, em Fevereiro de 2005, não é um facto relevante, nem a violação de 

qualquer dever de sigilo, 

Assim, dando provimento ao recurso interposto pela CMVM, V.as Exaas 

fazendo a melhor aplicação e interpretação da Lei, realizarão a habitual 

J USITÇA». 

Por seu turno, a PARAREDE contra-motiva, concluindo: 

a) << A PARAREDE entende que inexiste qualquer ilícito ou censura na sua 
conduta e que, por isso, não violou o dever de segredo constante do no 2 
do art, 6O do Regulamento CMVM no 412004. 

b) A decisão de aquisição da WHATEVERNET apenas foi tomada no dia 15 
de Dezerribro de 2005. 

c) Não existia qualquer decisão de aquisição da WHATEVERNET em data 
anterior (e muito menos desde o dia 11 de Agosto de 2004); 

d) Uma vez acordados os elementos essenciais do negócio, no dia 15 de 
Dezerribro, foi a aquisição aprovada pelo Conselho de Adrriinistração da 
PARAREDE, sendo que apenas no dia seguinte foi o contrato devidamente 
formalizado. 

e) A letra das cartas de 3 e 11 de Agosto deixa claro que não existe 
intenção negociai que revista as características de uma proposta negociai 
que, para efeitos civis, tenha sido aceite. 

Do que se vem de escrever fica clara a inexistência de qualquer violação 
ao disposto no art. 248.1 do Cód.VM do Cód.VM ou ao disposto no art. 6.1 
do Regulamento da CMVM no 412004. 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

g, A informação de 3 de Fevereiro de 2005 refere que se previa que em 2006 já 
será possível distribuir dividendos; a informação publicada a 4 de 
Fevereiro refere que existira a possibilidade da ParaRede distribuir 
dividendos; a citação de Pedro Rebelo Pinto no Semanário Económico 
deixa claro que se está a referir à estrutura de capitais para distribuir 
dividendos. 

h) Ou seja - em nenhuma passagem das citações se refere que existira a 
intenção de distribuir dividendos; refere-se apenas que se antecipava 
existir a possibilidade de distribuir dividendos. 

i) A existência da possibilidade de distribuir dividendos não é algo que resulte 
da vontade da adriinistração de uma sociedade comercial - é um mero 
facto objectivo: se os lucros do exercício forem suficientes para, cobrindo 
os prejuízos transitados e constituídas ou incorporadas as reservas 
impostas por lei, proceder à sua distribuição pelos sócios, existirá a 
possibilidade de distribuição de dividendos. 

j) Nunca o Conselho de Administração da PARAREDE teve a intenção de propor 
o pagamento de dividendos, referindo-se a pergunta apenas a 
possibilidade de existirem dividendos; isso mesmo foi comunicado à CMVM 
e ao mercado no próprio dia. 

k) Face ao que se referiu, nunca poderia estar em causa um facto susceptível 
de divulgação ao mercado - primeiro, porque se trata de um não-facto, ou 
seja, de um entendimento sobre uma declaração que no próprio dia foi 
desmentido e que, pura e simplesmente, nunca existiu; segundo, porque 
não existindo qualquer decisão, independia da vontade da administração a 
possibilidade de distribuir dividendos; terceiro, porque se tratava de uma 
mera decorrência da previsão de resultados para o exercício, que era já do 
conhecimento do mercado; quarto, porque, mesmo que assim não fosse, o 
que por mera cautela se pondera, nem o Presidente do Conselho de 
Administração nem qualquer outro membro da Comissão Executiva, teriam 
legitimidade para informar quem quer que fosse sobre uma decisão que 
estava fora da sua legitimidade e que, tanto quanto se saiba, nunca foi 
sequer tomada pela Administração da sociedade. 

9 
SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 

Rua do Arsenal, Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef 21 322 29 00 - Fax: ( REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



I) Assim, não se vislumbra qualquer violação do disposto no art. 248.1 do 

Neste Tribunal da Relação, a Exma. PGA emite parecer, reiterando a resposta 

do M.P. em 1.a instância, no sentido da procedência do recurso. 

Foi observado o disposto no art. 417.0 , n.0 2 do CPP. 

Colhidos os vistos e realizada a Conferência cumpre apreciar e decidir. 

O teor da decisão recorrida é a seguinte: 

<< I - Relatório 

PARAREDE - SGPS,, S.A., apresentou, nos termos do disposto no art. 59.O 

do R.G.C.O., o presente recurso de impugnação judicial da deliberação da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, doravante designada por CMVM, 

que a condenou na coinia Única de € 100.000, pela prática, em concurso efectivo 

real heterogéneo, de 4 (quatro) contra-ordenações p. e p., respectivamente, 

pelos artigos 248.0, n.0 1 do Cód. VM, e 6.0, n.0 2, do Regulamento da CMVM 

n.O 4/2004, em conjugação com os artigos 394.0, no 1 alínea h) e 400.0, alínea 

a) e 3880, no 1, al. a) e no 2al. a) do Cód. VM (violação, a título doloso, do 

dever de divulgação imediata de Facto Relevante - 2 [duas] contra-ordenações), 

pelos artigos 248.O, n.0 1 do Cód. VM, em conjugação com os artigos 394.0, no 

1, alínea h) e 388.0, n.01, alínea a), do Cód. VM (violação, a título doloso, do 

dever de segredo sobre facto relevante - 2 [duas] contra-ordenações), e pelo 

artigo 6.0, n.02 do Regulamento da CMVM n.0 4/2004, em conjugação com os 

artigos 400.O, alínea a), e 388.0, n.02, alínea a) do Cód. VM. 
2 
? * 
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Como fundamentos invocou, em síntese, a não violação do dever de 

divulgação imediata de facto relevante, em virtude de não se ter verificado o 

facto típico fundamental para que haja infracção, a saber, a existência de facto 

relevante antes do dia 15 de Dezembro. Alegou que os factos que constam da 

acusação são verdadeiros todavia, pecam por incompletos e erróneos da sua 

formulação conduzindo a CMVM a conclusões incorrectas. 

Alegou que a decisão de aquisição da WHATEVERNET apenas foi tomada 

no dia 15 de Dezembro de 2005, não existindo qualquer decisão de aquisição em 

data anterior. Ou seja, o facto que subjaz à acusação da CMVM não está 

correcto uma vez que só em 16 de Dezembro existiu um contrato de aquisição e 

só no dia 15 de Dezembro é que a PARAREDE tomou a decisão definitiva de 

proceder à aquisição. Mais alegou, que o Dr. Paiilo Ramos referiu que esperava 

fazer uma aquisição até final do ano, não tendo referido que seria a 

WHATERVERNET, pelo que não terá sido violado o art. 60 do Regulamento da 

CMVM 412004. 

Quanto á informação de 3 de Fevereiro de 2005, alegou que nas citações 

referidas apenas se diz que se antecipava existir a possibilidade de distribuir 

dividendos e não a intenção de distribuir. Ou seja, das citações que constam da 

acusação não se pode extrair que as mesmas significassem comunicação de 

distribuir dividendos. Assim, não poderá estar em causa um facto susceptível de 

divulgação ao mercado. 

Terminou pugnando pela absolvição com fundamento na não verificação de 

qualquer das infracções. 
* 

A entidade administrativa apresentou alegações, nos termos do art. 416.O, 

n.O 1 do Cód. VM, sustentando a deliberação recorrida, constantes de fls. 608 a 

700 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido. 
* E 
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1 

I TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

O Tribunal é o competente (cfr. art. 417.0 do Cód. VM), o processo é o 

próprio. 
*** 

Não cabe conhecer de quaisquer questões prévias ou incidentais que 

impeçam o conhecimento do mérito da causa. 
* 

Procedeu-se a julgamento com a observância do legal formalismo 

conforme da respectiva acta melhor consta. 
* 

I1 - Fundamentação 

a) - Resultaram provados, nos termos do disposto no art. 416.O, n.O 4 do 

Cód. VM, os seguintes factos: 

1. A arguida é uma sociedade emitente de acções. 

2. A data dos factos que lhe são imputados, a arguida tinha acções 

admitidas à negociação no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext 

Lisboa. 

3. No dia 3 de Agosto de 2004, a ParaRede apresentou à Whatever, SGPS, 

S.A. uma proposta de aquisição da totalidade do capital social da 

Whatevernet Computing - Sistemas de Informação em Rede, S.A. 

(doravante, Whatevernet). 

4. No dia 11 de Agosto de 2004, a administração da Whatever, SGPS, S.A 

comunicou ao Dr. Paulo Ramos a intenção de aceitar os valores e os 

moldes gerais propostos pela ParaRede para a aquisição da 

Whatevernet. 

5. No dia 15 de Dezembro de 2004 a Pararede e a Whatever, SGPS, S.A 

acordaram em termos definitivos os elementos essenciais do negócio de 
E 
i0 aquisição da Whatevernet pela arguida Pararede; 
Ri 
u J 

6 
6. No dia 16 de Dezembro o contrato de aquisição foi formalizado; 

E 
Z 
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TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

7. A ParaRede organizou um almoço, que se iniciou às 13 horas e 30 

minutos do dia 15 de Dezembro de 2004, para o qual convidou 

elementos da comunicação social. Durante esse almoço foram divulgadas 

informações que permitiram que a comunicação social fizesse publicar as 

seguintes noticias: 

8. No dia 15 de Dezembro de 2004, às 15 horas e 55 minutos, foi divulgado 

uma notícia pela agência Reuters com o titulo "ParaRede diz espera fazer 

2 aquisições até fim ano" (sic). 

9. No corpo da notícia pode ler-se 'A Pararede (...) prevê fazer mais duas 

aquisições, ainda este ano, uma das quais será feita por troca de acções 

mediante um aumento de capital (...)". Na mesma notícia pode, ainda, 

ler-se a seguinte citação de Pa~ilo Ramos, presidente da ParaRede 

"Estamos em condições de comunicar que deveremos concluir, nos 

próximos dias, mais duas aquisições que colocarão a empresa em termos 

de receitas e rentabilidade em 2005 num salto qualitativo importante 

face a 2004". 

10. No mesmo dia 15 de Dezembro de 2004, às 16 horas e quatro minutos, 

foi divulgado no sitio da Internet do Jornal de Negócios 

(www.neaocios.pt) o seguinte conteúdo: «ParaRede prevê realizar "pelo 

menos" mais uma aquisição até ao final do ano». 

11.A ParaRede, em 15 de Dezembro de 2004, às 20 horas e 59 minutos, fez 

chegar à CMVM uma comunicação de Factos relevantes informando da 

deliberação do Conselho de Administração de aprovar '( ...) os termos de 

Lim contrato de integração da sociedade WHATEVERNET COMPUTING - 
Sistemas de Informação em Rede, S.A. na PARAREDE nos seguintes 

termos e condições: (i) a integração ocorrerá por via de aumento de 

aumento de capital com entradas em espécie a ser proposto a 

Assembleia Geral da sociedade; (...) sendo as acções PARAREDE 

EMITIDAS A € 0,37.". 

13 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

12.A decisão de aquisição da Whatevernet não era um facto do 

conhecimento público antes de 15 de Dezembro de 2004. 

13.A ParaRede a 28 de Dezetribro de 2004, declarou que "Antes da 

informação ter sido divulgada na comunicação social, para além dos 

participantes no almoço com os metribros da comissão executiva da 

PARAREDE ocorrido no dia 15 de Dezembro - e tanto quanto é do 

conhecimento dos mesmos - mais nenhuma entidade externa às partes 

do Contrato e seus consultores teve conhecimento da transacção.". 

14.0 volume de negócios, o activo e os capitais próprios da Whatevernet 

(consolidado) em 2003 foram, aproximadamente, de: l8,6 milhões de 

euros, 10,5 milhões de euros e 2,7 milhões de euros, respectivamente. 

15.0 volume de negócios, o activo e os capitais próprios da ParaRede 

(consolidado) em 2003 foram, aproximadamente, de 29,8 milhões de 

euros, 51,l milhões de euros e 5,8 milhões de euros, respectivamente. 

16.0 volume de negócios, o activo e os capitais próprios da Whatevernet 

atingiam, em 2003, 62%, 21% e 46O/0, respectivamente, dos indicadores 

comparáveis da ParaRede. 

17. A ParaRede (consolidado), em 2003, apresentou um resultado liquido do 

exercício negativo de, aproximadamente, -16,4 milhões de euros, a 

Whatevernet (consolidado) apresentou um resultado liquido do exercício 

positivo de, aproximadamente, 1,8 rriilhões de euros. 

18.No dia 3 de Fevereiro de 2005, às 15 horas e 1 minutos, a Reuters 

publicou uma noticia irititulada "Receitas ParaRede terão crescido mais 

de 30% 2004 - Paulo Ramos". 

19.No corpo da mesma noticia podem ler-se declarações prestadas por 

Paulo Ramos, Presidente do Conselho de Administração da ParaRede 

"Para 2004, as previsões (para os resultados) mantêm-se inalteradas e 

em termos de receitas deveremos estar acima dos 30 pct (de 
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crescimento)", acrescentando-se ainda que '(...)"com este grupo de 

activos vamos ter uma melhoria significativa de resultados para 2005" " 
20.No mesmo dia 3 de Fevereiro de 2005, depois de encerramento da 

sessão da Euronext Lisboa, às 16 horas e 38 minutos, a Reuters 

acrescentou à notícia anterior novos elementos, '( ...) "este ano 

pretendemos libertar mais cash flow e como não pretendemos alterar o 

rácio de endividamento não iremos distribuir dividendos em 2005" (...)", 

'( ...) no entanto, 'em 2006 já será possível distribuir dividendos"". 

21.No dia 4 de Fevereiro de 2005, os jornais Diário Económico, Jornal de 

Negócios, Semanário Económico e Público mencionam a possíbilidade da 

ParaRede distribuir dividendos. 

22.0 Semanário Económico, citando Pedro Rebelo Pinto, administrador 

financeiro, anunciava "(...)"este é o ano de consolidação das operações 

pelo que só para o ano deveremos ter uma estrutura de capitais para 

distribuir dividendos". 

b) Resultaram não provados, nos termos do disposto no art. 416.0, n.0 4 

do Cód. VM, os seguintes factos: 

1. A arguida tinha consciência que a aquisição da Whatevernet estava 

decidida, pelo menos desde 11 de Agosto de 2004. 

2. A arguida tinha consciência de que estava obrigada à comuriicação da 

decisão de aquisição em 11 de Agosto de 2004, contudo, 

voluntariamente, decidiu não divulgar imediatamente ao público esse 

facto. 

3. A arguida decidiu divulgar o facto referido em 1. à comunicação social 

antes da divulgação do mesmo no sistema de difusão de informação da 

CMVM. 
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4. A arguida tinha consciência, em momento anterior à divulgação das 

notícias de 3 de Fevereiro de 2005, de que previa distribuir dividendos 

em 2006. 

5. Tinha, ainda, a arguida, consciência de que estava obrigada à 

comunicação imediata desse facto, contudo, voluntariamente, decidiu 

não o divulgar imediatamente ao público. 

6. A arguida decidiu divulgar a previsão de distribuição de dividendos à 

comunicação social antes da divi.ilgação do mesmo no sistema de difusão 

de informação da CMVM. 

A restante matéria é conclusiva ou de direito. 

c) - Motivação da Decisão de Facto 

A convicção do Tribunal, quanto à matéria de facto provada, assentou na 

análise crítica e conjugada de toda a prova produzida em audiência de 

julgamento, bem como na fase adrrrinistrativa do processo: 

Fls. 17, 123 a 126 - para efeitos da prova dos factos provados nos 

1 e 2. 

Fls. 35, 426 e 427 - para efeitos da prova dos factos provados no 

3. 

Fls. 35, 428 e 429 - para efeitos da prova dos factos provados no 

4. 

Fls. 34 a 39, 183 a 189 - para efeitos da prova dos factos provados 

nos 5, 6, 7 e depoimentos da prova testemunhal infra. 

Fls. 11 e 12 - para efeitos da prova dos factos provados nos 8, 9 e 

10. 

Fls. 16 e 17 - para efeitos da prova dos factos provados no 11. 

Fls. 38 - para efeitos da prova dos factos provados nos 12 e 13. 
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Fls. 48 e 49, 165 a 167 - para efeitos da prova dos factos provados 

nos 14 a 17. 

Fls. 83 e 85- para efeitos da prova dos factos provados no s 18 a 

20. 

Fls. 90 a 93 - para efeitos da prova dos factos provados nos 21 e 

22. 

As declarações das testemunhas ouvidas, a saber, Pedro Miguel 

Rebelo Pinto, Administrador da Sociedade recorrente, Paulo Ramos, 

Presidente do Conselho de Administração da Sociedade recorrente 

na data dos factos, Carlos Alves, Presidente do Conselho de 

Administração da Whatevernet e Luís Miguel Valadas, fiincionário 

do BESI e intermediário das negociações entre a sociedade 

recorrente e a sociedade adquirida. Das declarações de todas as 

testemunhas ouvidas destacou-se o facto de, de forma segura 

peremptória, terem negado a existência de uma decisão definitiva 

de aquisição da Whatevernet pela Pararede em 11 de Agosto de 

2004. Foi relatado por todas as referidas testemunhas que as 

negociações tiveram início em Agosto, sofrendo as mesmas vários 

avanços e recuos, tendo apenas chegado a um acordo final ao fim 

do dia de 15 de Dezembro de 2004. Tais afirmações, conjugadas 

com os documentos 34 a 37, 183 a 199 e com as regras da 

experiência, inculcam, efectivamente, a convicção de que as 

negociações, dada a sua natureza e dimensão, se prolongaram por 

vários meses e que só no dia 15 de Dezembro foi alcançado um 

acordo final. 

Foi igualmente importante a referência, espontânea, que as 

testemunhas Luis Valadas e Carlos Alves fizeram ao facto de a 

proposta enviada pela arguida em 3 de Agosto de 2004, ter sido 

entendida pela Whatevernet apenas como uma manifestação de 
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interesse em iniciar negociações. Tais afirmações mereceram toda 

credibilidade porquanto foram plena e logicamente corroboradas 

pelas declarações dos administradores da arguida que explicaram 

que nos Últinios anos a recorrente havia estudado vários dossiers 

de aquisição, sendo que apenas uma pequena parte destes 

dossiers se concretizaram. Tais declarações, no seu conjunto, 

porque coerentes e suportadas pela prova documental junta aos 

autos, mereceram credibilidade e tiveram a virtualidade de explicar 

o processo de negociação e a consequente tomada de decisão. 

Por outro lado, teve-se, ainda, em conta, o depoimento dos 

administradores da arguida, na parte em que declararam não 

terem recordação de alguma vez terem comunicado o inicio de 

processos de negociação por tal não Ihes ter sido nunca exigido 

pela CMVM. 

Por fim, os depoimentos das testemunhas Pedro Fragoso Pereira, 

gestor de conta da euronext e Conceição Aguiar, técnica do 

departamento de Supervisão de Informação Financeira e de 

Operações da CMVM, assumiram um cariz fortemente opinativo, 

claramente comprometidos com a posição da CMVM que procuram 

salvaguardar. O seu depoimento encerrou por várias vezes algumas 

contradições e incoerências. Mais concretamente, referiu a 

testemunha Conceição Aguiar que o comportamento da arguida, 

segundo o entendimento publicado da CMVM, não consubstanciava 

a prática de qualquer infracção, todavia, segundo referiu os 

entendimentos da CMVM são mais permissivos do que a lei. Ora, 

não se pode deixar de referir que são incompreensíveis tais 

declarações porquanto se a CMVM emite entendimentos os 

mesmos servirão para 'orientar" os comportamentos das 

sociedades supervisionadas mas, como é óbvio, tais entendimentos 
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terão que encontrar suporte na lei. Por outro lado, a testemunha 

Pedro Pereira referiu que nunca se recorda de ter sido instaurado 

um processo apenas por existirem alguns rumores com base numa 

proposta contratual. Todavia, quando confrontado com o porquê 

de ter sido instaurado um processo contra ordenacional à arguida a 

mesma testemunha referiu que é sempre preferível dar a 

informação o mais rapidamente possível sem que no entanto 

tivesse conseguido, de forma consistente e convicta, explicar qual o 

comportamento da arguida divergente dos entendimentos segi.iidos 

à data pela CMVM. 

Relativamente a factualidade não provada em i., esta deveu-se, 

desde logo, ao facto de ter sido dado como provado que o acordo 

final entre a recorrente e a Whatevernet SGPS, S.A. apenas ocorreu 

em 15 de Dezembro de 2004 (5. dos factos provados). No que diz 

respeito ao facto de não ter sido provado o dolo da conduta típica 

(2. a 6. dos factos não provados), prende-se com a razão de, da 

factualidade provada não resultar a prova de nenhum facto que se 

subsuma ao conceito jurídico de facto relevante para efeitos do 

disposto no art. 2480 do CdVM. Em suma, não tendo matéria de 

facto de onde se possa concluir que, dum ponto de vista objectivo, 

está preenchido o conceito de facto relevante consubstanciador do 

dever de informar, falece, necessariamente, a prova de factos que 

se poderiam reportar ao dolo da conduta - o conhecimento e 

vontade de comunicar determinado tipo de facto que se reconduza 

ao conceito de previsto no art. 2480. Do mesmo modo, não tendo 

resultado da matéria de facto provada nenhum facto de onde se 

possa concluir que, de um ponto de vista objectivo, que existia um 

i0 facto relevante, falece também a prova do dolo da conduta quanto 

à violação do dever de segredo. 
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d) - Qualificação Jurídica dos Factos 

Em causa nos presentes autos está a decisão administrativa de 

condenação da Sociedade arguida na coima única de E 100.000, pela prática, em 

concurso efectivo real heterogéneo, de 4 (quatro) contra-ordenações p. e p., 

respectivamente, pelos artigos 248.0, n.0 1 do Cód. VM, e 6.O, n.0 2, do 

Regulamento da CMVM n.0 412004, em conjugação com os artigos 394.0, no 1 

alínea h) e 400.0, alínea a) e 3880, no 1, al. a) e no 2al. a) do Cód. VM (violação, 

a título doloso, do dever de divulgação imediata de Facto Relevante - 2 [duas] 

contra-ordenações), pelos artigos 248.0, n.0 1 do Cód. VM, em conjugação com 

os artigos 394.0, no 1, alínea h) e 388.0, n.Ol, alínea a), do Cód. VM (violação, a 

título doloso, do dever de segredo sobre facto relevante - 2 [duas] 

contra-ordenações), e pelo artigo 6.0, 17-02 do Regulamento da CMVM n.O 

412004, em conjugação com os artigos 400.0, alínea a), e 388.0, n.02, alínea a) 

do Cód. VM. 

Concretizando, definem-se da seguinte forma os tipos de ilícito contra - 
ordenacional em causa: 

O previsto no artigo 248.0, n.0 1, do Código dos Valores Mobiliários, na 

versão em vigor à data dos factos, "As sociedades emitentes de acções 

admitidas à negociação informam imediatamente o público sobre quaisquer 

factos ocorridos na sua esfera de actividade que não sejam do conhecimento 

público e que, devido à sua incidência sobre a situação patrimonial ou 

financeira ou sobre o andamento normal dos seus negócios, sejam susceptíveis 

de influir de maneira relevante no preço das acções". 

O previsto no art. 60, n.0 1 do Regulamento da CMVM na0 412004 que 

estabelece que 'Os factos relevantes a que se refere o Código dos Valores 

Mobiliários devem ser imediatamente comunicados à CMVM e à entidade 

gestora do mercado regulamentado, antes do recurso a qualquer meio de 

divulgação"; o n.0 2 do mesmo artigo prescreve que "As entidades emitentes 
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devem guardar segredo sobre a existência e o conteúdo de factos relevantes 

até à sua divulgação no sistema de difusão da informação da CMVM, após o 

que a divulgação do Facto Relevante pode realizar-se através de outros meios 

de comunicação". 

Antes de prosseguir para a subsunção stricto sensu dos factos ao direito, 

de maneira a concluir pela prática, ou não, pela Sociedade Arguida, das contra- 

ordenações em causa nos autos, cumpre definir os contornos do dever de 

informação e do conceito de facto relevante, sem os quais não poderemos 

sequer alcançar a tipicidade objectiva dos ilícitos contra-ordenacionais 

imputados à arguida. 

O tema da transparência no contexto do funcionamento dos mercados de 

valores mobiliários tem merecido assídua atenção por parte da doutrina 

nacional, desde logo, como emanação de um estruturado enquadramento legal 

e regulamentar e de uma gradual prática jurisprudencial nacional na tutela do 

direito do investidor à informação mobiliária relevante. 1 

A informação é habitualmente assumida no cerne da formação dos 

preços no mercado de valores mobiliários e, dessa forma, reconduzida à 

prossecução da eficiência desse mesmo mercado enquanto factor de 

credibilidade e, por isso, de regularidade da negociação dos valores mobiliários. 

Assim, a informação disponível, que se espera esteja incorporada no 

preço segundo o qual o valor mobiliário é negociado, desempenha um papel 

crucial no processo de incremento da circiilação da riqueza por via da 

canalização da poupança para o investimento e deste para os factores de 

produção propriamente ditos. 

Como refere Célia Reis, Violação de Deveres de Informação, in cadernos 

do Mercado valores Mobiliários, no 4, Lisboa, 1999, p. 269 '( ...) a decisão de 

' A propósito da tutela da informação, vide, por exemplo, recolha de jurisprudência (anotada) nos 
cadernos de mercados de valores mobiliários: Decisão do Tribunal de Pequena Instancia Criminal de 
Lisboa, de 21 de Março de 1997 (in CadMVM no 1, Outubro de 1997); Acordão de 18 de Novembro de 
1997, da Relação do Porto (in CadMVM no 3, Outubro de 1998). 
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